
Številka:   /Z-AM 

Datum: 25.10.2013 

 

                         Z A P I S N I K 

 

 
9. seje Izvršnega odbora Društva invalidov Ljubljana Šiška, ki je bila 22. oktobra 2013, 

      od 10. do 12.40 ure, v prostorih društva v Ljubljani, Celovška 105. 
 
PRISOTNI: predsednica Ana Pintar, podpredsednik Andrej Satran, člani Veronika Dobrun, Andželko Ilič, 
Vladislav Krošelj, Aleša Meško, Ivanka Mujič, Ivan Podvez, Marija Podvez, Jože Posavec, Miha Škerjanec in 
Fani Žalar  
Odsotnost so opravičili člani Ivan Lukaček, Marko Repnik in Breda Žibert  
 

 Sejo je vodila predsednica Ana Pintar. 
 
Soglasno je bil sprejet in obravnavan naslednji 
DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 8. seje IO 
2. Obravnava in potrditev drugega faznega poročila in programa dela za leto 2013  (za MOL) 

in prijav na javna razpisa MOL in FIHO 
3. Poročila in predlogi tajnika – blagajnika    
4. Osnutek društvenega koledarja prireditev za leto 2014 
5. Poročilo komisije za socialna vprašanja o dosedanjem delu in planirane aktivnosti za  

november in december 
6. Sklic zbora članov z novoletnim srečanjem 
7. Razno 

 
K točki 1: 
Na predlog zapisnika ni bilo pripomb soglasno sprejet je bil 
SKLEP:  Potrdi se zapisnik 8. seje IO v predlaganem besedilu.    
 
K točki 2: 
Tajnik društva Vladislav Krošelj je obrazložil vsa gradiva in IO je v potrditev predložil še 
konzorcijsko pogodbo za področje športa z društvom vojnih invalidov.   
Poročal je še o uspešnem rezultatu opravljene finančne kontrole s strani MOL. 
 
Po krajši razpravi so bili soglasno sprejeti 
SKLEPI: 1. IO sprejme informacijo o drugem faznem poročilu in programu dela za leto 2013 (MOL). 
               2. IO potrjuje izvedeni prijavi na javna razpisa za sofinanciranje dejavnosti in programov društva  
                   za leto 2014  na MOL in FIHO.  
               3. IO soglaša s programom športa in pristopom h konzorcijski pogodbi med Športnim društvom 
                   Invalid in Društvom invalidov Ljubljana Šiška. 
 
K točki 3: 
Obrazložitev tajnika in blagajnika društva je vsebovala vsebinsko in finančno realizacijo dela 
društva v letu 2013 (do 15. oktobra), letovanja v Rabcu v letu 2013 ter predlogih pravilnikov ZDIS o 
dodeljevanju izjemnih denarnih pomoči invalidom v posebnih materialnih stiskah in o razdelitvi 
kapacitet v objektih ZDIS. 
 
Po razpravi sta bila soglasno sprejeta  



SKLEPA: 1. IO  soglaša z informacijama o vsebinski in finančni realizaciji dela društva v letu 2013 
                   (do 15. oktobra) in letovanju v Rabcu v letu 2013.   
              2. IO sprejme Pravilnik o dodeljevanju izjemnih denarnih pomoči invalidom v posebnih  
                  materialnih stiskah in Pravilnik o razdelitvi kapacitet ZDIS. 
                  Oba pravilnika naj komisija za socialna vprašanja upošteva in smiselno uporablja pri  
                  svojem delu.  
 
K točki 4: 
Delovno gradivo je predstavil tajnik društva Vladislav Krošelj. 
V razpravi so bili dani nekateri spreminjevalni predlogi, ki naj se upoštevajo pri pripravi izdelave 
predloga koledarja društva za leto 2014 oz. pri planiranih aktivnostih v naslednjem letu (izlet v 
juliju, druge in drugačne možnosti za zbor članov, izbor novega tajnika do naslednjega zbora 
članov…). 
   
Po razpravi je bil soglasno sprejet 
SKLEP: IO  soglaša z delovnim gradivom, ki naj ga tajnik do naslednje seje spremeni in dopolni v  
             sladu z razpravo. 
 
K točki 5: 
Uvodno obrazložitev je podala predsednica Ana Pintar. 
V razpravi je bilo ponovno opozorjeno na (ne)delovanje komisije za socialna vprašanja, saj se 
konkretne zadeve, ki bi jih morali reševati znotraj komisije, vedno znova prenašajo na seje IO. 
 
Po razpravi sta bila soglasno sprejeta 
SKLEPA: 1. IO za realizacijo obiskov na domu v letu 2013 odobri sredstva v višini 950,00 do 1000,00 €. 
                2. IO v letu 2013 še izjemno odobri izredne denarne pomoči trem upravičencem, vsakemu 
                    v višini 50,00 €, v skupnem znesku 150,00 €. 
 
K točki 6: 
Zbor članov se izvede po ustaljenem postopku.  
Dogovorjeno je bilo, da bo pripravljalna seja za zbor v torek, 10. decembra 2013, ob 10.uri. 
 
Po razpravi sta bila soglasno sprejeta 
SKLEPA: 1. IO določi prispevek članov za kosilo v znesku 10,00 €. 
                2. Oprostitev prispevka pripada izključno članom voljenih organov zbora, za njihovo 
                     aktivnost pri delovanju društva. 
 
K točki 7: 
IO se je seznanil z organizacijo izleta z martinovanjem, ki bo v torek, 10. decembra 2013, v gostilni 
Pri Puglju, v Ribnici. 
Soglaša s predlogom, da udeleženci prispevajo po 20,00 €, ostalo pa doda društvo. 
 
IO soglaša, da predsednica podpiše priporočilo za kandidaturo članice za zaposlitev (tajnica na ZDIS). 
 
 
 
Zapisnik sestavila  
Aleša Meško 

Predsednica 
Ana Pintar 

 


